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Labyrinten
Sjælør Boulevard 79
2500 Valby

 3366 3320
 37366@buf.kk.dk
 labyrinten.kbhbarn.kk.dk

Velkommen i Labyrinten
Labyrinten er en kommunal daginstitution, i stueplan, med direkte
udgang til legepladsen. Vi har tre børnehavegrupper. To grupper
med 21 børn. 1 basisgruppe med 7 normalt begavede børn, med
diagnose indenfor det autistiske spektrum og særligt sensitive og for
tidligt fødte børn. Børnene er i alderen 3-6 år.
Vores daglige åbningstid er mandag til fredag kl. 6.30-18.00.
KbhBarn
I Børne– og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på
forældresamarbejde og kommunikationen med forældre.
Vi har derfor anskaffet KbhBarn, som er et institutionssystem, der
sætter barnet og familien i centrum.
KbhForældre er forældrenes indgang.
KbhBarn giver mulighed for, at du kan følge med i dit barns hverdag,
kommunikere med institutionen, tilmelde jer arrangementer, se
pædagogisk dokumentation af aktiviteter dit barn er med i, få tilgang
til dit barns billedarkiv og meget mere. Læs mere i folderen
’KbhForældre’.
Personale
Det er op til den enkelte institution at bestemme sammensætningen
af personalet. Ledelsen har ansvaret for, at dette gøres pædagogisk
forsvarligt, således at målene i Lov om Social Service samt
Pædagogisk Perspektivplan afspejler sig i de Pædagogiske
Læreplaner. Ud fra disse overvejelser, har ledelsen valgt at tilstræbe
at have mindst en uddannet pædagog og en til to medhjælpere på
hver stue, når stuerne har det antal børn, de er normeret til. På
vores hjemmeside kan du læse, hvem der er ansat hvor. Der er også
mulighed for at se billeder af personalet i huset. Hjemmesiden bliver
opdateret løbende med nyt fra Labyrinten, arrangementer, vigtige
datoer, nyhedsbreve m.m.
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Udover det pædagogiske personale består personalegruppen af en
der varetager hjemmesiden, en ansat i sociale normeringer, en
køkkenassistent, en gårdmand, en studerende samt lederen.
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Dagens gang
6.30-8.00 Er der morgenmad på Sommerfuglestuen.
8.00-11.00 Er der tid til leg og fordybelse. Der kan være projekter
og ture ud af huset. Bussen kører kl. 9.30, med de børn
der er tilknyttet bussen den dag.
9.00-9.20 Morgensamling på stuerne. I må meget gerne aflevere
inden eller efter samlingen.
11.00-12.00 Er det spisetid. Vi har pt. madordning i Labyrinten hvor
vi få leveret mad inkl. turmadpakker.
12.00-14.00 Sover de mindste børn, de største leger på stuerne og
på legepladsen, imens personalet afvikler pauser,
dokumenterer, er til stuemøder og holder
forældresamtaler.
14.00-14.30 Spiser vi eftermiddagsmad. Frugt og eks. brød som vi får
leveret.
14.30-14.45 Eftermiddagssamling
14.45
Efter frugt er der leg og aktiviteter indtil børnene
hentes.
18.00

Lukker Labyrinten.

I Labyrinten er der ingen faste mødetider for børnene. De kan blive
afleveret og afhentet på ethvert tidspunkt af dagen. Dog vil vi gerne
vide det, hvis barnet kommer senere end kl. 9.30. Og de børn der
skal på tur skal være her inden kl. 9.00. Vi vil også meget gerne vide,
om de holder fri eller er syge. Ligesom I skal raskmelde jeres børn i
KbhForældre, helst dagen før, hvis jeres børn har været syge i mere
end en dag. Dette er af hensyn til dagens rytme, spontane ture og
vikardækning.
Vær i øvrigt opmærksom på diverse opslag.
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Fotografering
For at beskytte de børn, som af forskellige grunde ikke må være
synlige i andre børns mapper, på videooptagelser m.m., har vi
følgende fotopolitik i Labyrinten:
• Studerende skal i samarbejde med praktikvejlederen bede om
tilladelse til at tage billeder.
• På stamkortet skal man give tilladelse til, at barnet må filmes
med videokamera, samt at der må tages billeder af barnet til
dokumentation.
• På KbhForældre (app & hjemmeside) kommer der løbende
billeder fra diverse arrangementer ind på siden. Derfor er det
vigtigt, at I giver tilladelse til, at jeres barn optræder på
billeder fra Labyrinten. Dette gøres i KbhForældre.
Vi vil gerne understrege, at det er vigtigt for vores pædagogik at
dokumentere hverdagen. Derfor betyder det meget for os at tage
billeder af jeres børn. Overvej det derfor nøje, hvis I overvejer at
fravælge dette. Vær opmærksomme på, at vi kun hænger billeder
op, og lægger billeder på KbhBarn, som er etisk forsvarlige.
Rammerne, for hvilke billeder vi bruger på hjemmesiden, er dog
snævrere, end for, hvad vi hænger på plancher i institutionen.
Forventninger til forældrene
Vi vægter det gode forældresamarbejde højt. Vi har en aktiv
forældregruppe, som er parat til at give en hjælpende hånd med. For
at have et godt samarbejde, må det nødvendigvis være muligt at
stille forventninger til hinanden og være i dialog.
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Herfra forventer vi:
• At I holder jer orienteret omkring opslag.
• At barnet har et sæt skiftetøj med navn i garderoben.
• En taske med et helt sæt skiftetøj til turtasken.
• At barnet har et sæt regntøj og gummistøvler i garderoben.
• At barnet er blevet vasket og har rent tøj på hver dag.
• At børn også har brug for fem ugers ferie – selv om de ikke
har krav på det.
• En ren drikkedunk opfyldt med friskt vand.
Vi forventer også, at barnet er repræsenteret på det årlige
forældremøde, hvor det er muligt, uden legende børn, at diskutere
synspunkter omkring Labyrinten med os og de andre forældre.
Desuden vil vi meget gerne have, at I deltager ved nogle af vores
arrangementer i løbet af året, som f.eks. sommerfest.
Vores præsentationsfolder
Vi har i Labyrinten udarbejdet en præsentationsfolder der kan læses
på vores hjemmeside: labyrinten.kbhbarn.kk.dk
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Praktisk A B C
Indkøring
At begynde i en institution kan være både overvældende og trættende for
barnet. Derfor er det bedst, hvis barnet får så blid en start som muligt. Det
er meget vigtigt at starten bliver god og tryg, da det har stor betydning for
barnets videre trivsel i Labyrinten.

Afhentning/aflevering
Du hjælper dit barn af med overtøj og sko af i garderoben, derefter er det
vigtigt at du får sagt klart farvel til dit barn. Nogle børn ønsker at vinke i
”vinke-vinduet” på sommerfuglestuen, og andre har brug for hjælp fra et
personale til at sige farvel. Hvis der ikke er en voksen fra dit barns stue, vil
de andre voksne hjælpe med at sige farvel. Hvis barnet er ked af det, er
det lettere for barnet, at afskeden bliver så kort som muligt. I er altid
velkomne til at ringe og høre, hvordan det går.
Er I glade, når I går, smitter det af på barnet.
Du tjekker dit barn ind på skærmen om morgenen, og vælge
afhentningstidspunkt og afhenter. Der kan eventuelt også skrives en
besked til personalet. Det er vigtigt at I også tjekker jeres barn ud!
(det er af hensyn til brand, så vi altid præcis ved hvor mange børn der er i
institutionen).
Det er vigtigt at afhentning af dit barn er forholdsvis kort, da der kun er to
personaler tilbage om eftermiddagen, og deres opmærksomhed også skal
rettes på de tilbageværende børn. Jeres tilstedeværelse kan desuden
forstyrre de øvrige børn bl.a. i at fordybe sig i legen.
De dage hvor dit barn har haft en god dag, får I ikke nødvendigvis dette at
vide af os. Men I kan vide jer sikre på, at hvis der er noget, der afviger fra
barnets normale hverdag, vil I få besked herom ved afhentning.
Det er vigtigt at være nærværende når du afleverer og afhenter dit barn,
så sluk din mobil når du er i institutionen.
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Barnets Bog
1. Når barnet starter i Labyrinten laver vi en mappe, som er barnets
’historie’. Vi sætter billeder, tegninger, små historier o.l. ind i
mappen. Mappen vil følge barnet i Labyrinten, og den er
afskedsgave, når barnet skal i skole.
2. Ved start fyldes første side i Barnets Bog (den fysiske udgave) med
billeder af familie og af ting barnet kan lide.
3. Der er også en elektronisk udgave af Barnets Bog med billeder
gennem børnehavetiden. Den findes på KbhForældre og bliver
publiceret når barnet stopper.

Forældrerådet
Der er løbende optag til forældrerådet, så hvis du er interesseret, så mød
op.

Dagbog
I KbhForældre kan du se billeder og læse dagbøger, hvor vi skriver om
hvad vi har lavet den pågældende dag.

Ferie
Vi beder jer om at meddele os, hvornår I holder ferie og fridage med jeres
børn, i så god tid som muligt, da det vil lette vores planlægning af ferie.
Ferie registreres i KbhForældre. Der kommer opslag i KbhForældre i
forbindelse med sommer-, påske- og vinterferie.

Forsikring
Vi anbefaler, at I har en fritidsulykkeforsikring. Der er tegnet en
ansvarsforsikring der dækker institutionens erstatningsansvar i forbindelse
med ulykkestilfælde, men der kan forekomme ulykkestilfælde, hvor
ansvaret ikke kan placeres i institutionen.
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Forældremøder/samarbejde
Vi tilbyder at afholde en samtale med jer uden børn inden for ½ år efter
starten, hvor vi i ro og mag kan snakke sammen om jeres barn, om
opstarten og om de små problemer, der måtte være. Samtalen vil
fortrinsvis foregå i tidsrummet mellem 8.00-10.00.
Der vil Løbende blive tilbudt konsultationer.

Fødselsdage
Hvis I vælger, at barnet skal holde fødselsdag her i institutionen, kan
barnet vælge mellem at medbringe frugt, boller, kage eller is. Ingen slik,
chips og sodavand da sukkermængden begrænses, dette fordi, der er stor
forskel på, hvad I som forældre finder fornuftigt ernæringsmæssigt. Vi
kommer også gerne og besøger jeres barn hjemme, den sidste fredag i
måneden.

Glemt tøj
Kan være i tørreskabene, i kisten ved Sommerfuglestuen. Vær gode til at
skrive navn i barnets tøj/sutsko/sko, så finder det meget lettere tilbage på
rette plads. Det kan forekomme at tøj, sutter og sutsko bortkommer. Vi
hjælper med at lede i det omfang vi har mulighed for dette.

Kost
Eftermiddagsmåltidet er alsidigt og ernæringsmæssigt forsvarligt. Det er
vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og hyggeligt, med
opmærksomhed, omsorg og tid til at eksperimentere og prøve sig frem. Vi
har kvalificeret arbejdskraft i køkkenet, som er ajourført med ny viden om
børns ernæring. I madtilbuddet tager vi hensyn til børn med anden
kulturbaggrund, så der altid vil være noget barnet må spise.

Medicin
Vi påtager os ikke at give børnene medicin, med mindre der er tale om en
kronisk lidelse, som astmatisk bronkitis, feberkramper o.l. Såfremt vi har
påtaget os at give barnet lægeordineret medicin i løbet af dagen, skal der
foreligge en instruktion.
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Efter to dage på penicillin, må barnet igen komme i institution, såfremt
det er feberfrit og rask nok til at kunne deltage i dagligdagen både ude og
inde.

Nyhedsbrev
I vil få nyhedsbreve henover året, når vi mener, at der er vigtige
informationer I skal have. De kan læses via KbhForældre.

Opslagstavler
Husk at læse beskeder på døren ved dit barns stue, samt på dørene ved
indgangen. Opslag kan også læses i KbhForældre.

Parkering
Det er ikke tilladt at parkere foran institutionen. Men der er fri parkering
på Sjælør Boulevard.

Toilettræning
Vi tilbyder børn med ble at bruge toilet, så snart de viser interesse herfor.
Når de er klar til at smide bleen, skal I forvente, at det betyder mere
vasketøj. Vi vil meget gerne samarbejde med jer om det, så kom og sig
det, når I mener, at barnet er parat. Det er dog altid en god ide at starte
stille og roligt derhjemme, gerne i en ferie eller en weekend.

Påklædning
Vi anbefaler, at børnene er praktisk påklædt, så de kan bevæge sig frit og
uhæmmet. Tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Snore i hætter og
flyverdragter bør fjernes af sikkerhedshensyn. Børnene skal have regntøj,
varm trøje, gummistøvler og hjemmesko, med navn i, i garderoben.

Rygning
Institutionen er en røgfri institution. Det vil sige, at rygning skal foregå
udenfor i det fri, og udenfor børnenes synsvinkel.
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Rådgivning
I Valby, er der mulighed for at få gratis anonym rådgivning inden for en
række områder, såsom familie, børn, sundhed, m.m.
Man kan henvende sig i:
Traps Allé 13, st
2500 Valby
Tlf.: 3613 9891
Åbningstider:
Samtaler efter aftale mandag, tirsdag og onsdag.
Åben Rådgivning torsdag fra 14.00 til kl. 17.00
Koordinator:
Bente Mackeprang
Tlf.: 2630 0424

Seksuelle overgreb
Vi er meget opmærksomme på, at der ikke sker overgreb på jeres børn.
Alle ansatte og praktikanter skal aflevere udvidet straffeattest inden
ansættelse.
Vi har en åben kommunikation om disse ting, hvilket er med til at sikre, at
der ikke opstår myter og rygter. Hvis I som forældre, har mistanke om
overgreb på jeres børn, er det vigtigt, at I henvender jer hurtigst muligt.
Vi har ikke ment det nødvendigt at ændre praksis på baggrund af den
sidste tids fokus på seksuelle overgreb. Vi vil stadig trøste børnene, når de
er kede af det, stadig sidde med børn på skødet og stadig give børnene et
kram, hvis de vil have det.

Seminarieelever
Vi er praktikinstitution, og modtager derfor praktikanter fra forskellige
pædagogseminarier som er her i op til et halvt år af gangen. Vi modtager
også ung i arbejde og jobtræning, som ikke er med i normeringen.
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Skadestue
Skadestuebesøg forekommer heldigvis meget sjældent, men hvis uheldet
er ude, og et skadestuebesøg er nødvendigt, tager vi hurtigst muligt af
sted, og kontakter også forældrene så hurtigt som muligt. Derfor er det
meget vigtigt, at jeres barns stamkort (udfyldes digitalt i KbhForældre)
hele tiden er opdateret med korrekte oplysninger om vaccinationer, jeres
arbejdssted, telefonnumre osv.

Solcreme
Allerførst hold øje med vejrudsigten. Når det er badevejr og rigtigt varmt,
skal børnene være smurt med solcreme, inden de møder i institutionen.

Sovning
De børnehavebørn der har behov for at sove til middag, sover på
madrasser på gulvet på en stue.

Sut & sovedyr
Sovesut og nussedyr er rare ting at have i nærheden. Det er en god idé, at
have to sutter i institutionen, hvis barnet bruger sut, meget gerne med
navn på. Vi begrænser dog brugen af sut til sovning.

Sygemelding/raskmelding
I skal huske at melde i KbhForældre inden kl. 8:00 hvis jeres barn er blevet
syg, eller I holder fri. Vi vil også meget gerne vide, når jeres barn er blevet
rask. Dette vil vi gerne vide inden kl. 8:00, den dag jeres barn kommer
tilbage.
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Uafhentede børn
Afhentes barnet ikke ved institutionens lukketid kl. 18:00, og er der ikke
givet besked om afhentning af barnet og hvis vi ikke kan få fat i nogen,
skal institutionen ifølge Københavns Kommune rette henvendelse til:
Den Sociale Døgnvagt
Åboulevarden 38
2200 København N
Tlf.: 3317 3333
De vil træffe de videre foranstaltninger.
Hvis et barn gentagne gange blive hentet for sent, vil man blive kontaktet
af Labyrintens leder.

Udmeldelse
Forældre kan udmelde barnet med en måneds varsel til den 1. eller den
15. i måneden. Du kan melde dit barn ud på borger.dk/minside (med
NemID).

Vaccinationer
Husk altid at opdatere stamkortet (på KbhForældre) ift. vaccinationer, så
vi har de aktuelle oplysninger hvis vi skal på skadestuen.
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Vi håber med denne velkomstfolder, at I har fået et indblik i, hvordan vi
arbejder i Labyrinten.
Hvis I har yderligere spørgsmål, I vil have uddybet, så spørg endelig
personalet eller lederen. Vi står gerne til rådighed.
Med venlig hilsen
Personalet i Labyrinten
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